
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»  

 

РІШЕННЯ 

20.07.2020                                                                                                                   № 22         

 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 20.07.2020р                                        

 

Відповіді надали 16 з 21 члени виконкому:  

Александренко В.В., Блінніков В.О.,  Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., 

Демченко М.І., Куниця М.Ш., Малярчук В.Г.,  Мамчур В.П.,  Нгаха Колінс, 

Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П.,  

Ханук С.С. 

Відповіді не надали: 

Дзюба М.І,  Касанов П.П., Кузьмін В.В., Чернявський С.В. 

 

Відповідно до п. 7 ст. 15 глави «Органи управління асоціації» Статуту ГС 

«Вінницька ОАФ» припинив свої повноваження член виконавчого комітету 

Голубович А.М. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

1. Про обрання делегатів для участі у роботі IX Конференції Всеукраїнської 

спілки громадських організацій «Асоціація аматорського футболу України», 

яка відбудеться 27 серпня 2020 р. у м. Києві. 

2.  Про обрання делегатів для участі у роботі Установчих зборів Громадської 

спілки «Асоціація аматорського футболу України», які що відбудуться 27 

серпня 2020 р. у м. Києві. 

3. Про підтвердження повноважень ГС «Вінницька ОАФ» в статусі члена 

Громадської спілки «Асоціація аматорського футболу України» у зв’язку з 

реорганізаціями об’єднань. 

4. Про затвердження регламентів змагань на серпень. 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

 

 



 

 

ІІ. Розгляд питань Порядку денного. 

1. Про обрання делегатів для участі у роботі IX Конференції 

Всеукраїнської спілки громадських організацій «Асоціація 

аматорського футболу України», яка відбудеться 27 серпня 2020 р. у м. 

Києві. 

Розглянули:  

 лист від 14.07.2020 року № 64 ААФУ – додається, та пропозицію 

адміністрації обласної асоціації футболу обрати делегатами від Вінницької 

області Гречковського Г.І. та Сметанюк В.М. – додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Обрати делегацію від Вінницької обласної асоціації футболу для участі у IX 

Конференції Всеукраїнської спілки громадських організацій «Асоціація 

аматорського футболу України» з правом приймати рішення з усіх питань 

порядку денного у складі: 

- Гречковського Геннадія Івановича; 

- Сметанюк Вікторії Миколаївни. 

1.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації ААФУ 

витяги з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка. 

1.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора.  
 

2. Про обрання делегатів для участі у роботі Установчих зборів 

Громадської спілки «Асоціація аматорського футболу України». 

Розглянули:  

лист від 14.07.2020 року № 64 ААФУ – додається та пропозицію 

адміністрації обласної асоціації футболу обрати делегатами від Вінницької 

області Гречковського Г.І. та Сметанюк В.М. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Обрати делегацію для участі в роботі Установчих зборів Громадської спілки 

«Асоціація аматорського футболу України» з правом приймати рішення з 

усіх питань порядку денного від Вінницької обласної асоціації футболу у 

складі: 

- Гречковського Геннадія Івановича; 

- Сметанюк Вікторії Миколаївни 

2.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації ААФУ 

витяги з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка. 

2.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора.  

 



 

 

3. Про підтвердження повноважень ГС «Вінницька ОАФ» в статусі члена 

Громадської спілки «Асоціація аматорського футболу України» у 

зв’язку з реорганізаціями об’єднань. 

Розглянули:  

пропозицію голови обласної асоціації футболу Гатаулліна І.Ф. звернутись 

до ААФУ із клопотанням про підтвердження повноважень обласної спілки в 

якості члена ААФУ.  

ВИРІШИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відома; 

3.2. Звернутися до Установчих зборів Громадської спілки «Асоціація 

аматорського футболу України» з клопотанням про підтвердження 

повноважень Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» в 

статусі члена Громадської спілки «Асоціація аматорського футболу 

України» у зв’язку з реорганізаціями об’єднань. 

3.3. Оформити клопотання та подати секретаріату Установчих зборів ГС 

«ААФУ». 

3.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора.  

 

4. Про затвердження регламентів змагань на серпень. 

Розглянули:  

положення проведення обласних змагань на серпень ц.р. – додаються. 

ВИРІШИЛИ:  

4.1.  Затвердити положення про проведення змагань на серпень  2020 року - 

додаються. 

4.2. Призначити відповідальним за організацію та проведення змагань Павленка 

І.М., спортивного директора.  

 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

Розглянули:  

пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на 

підписання даного протоколу. 

ВИРІШИЛИ:  

5.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання 

данного протоколу та необхідних витягів. 

 

 

 

          Уповноважений                                                  І. ПАВЛЕНКО 


